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Empresta-se a Deus? 
       Pensava eu que “quem dá aos pobres empresta a 
Deus” era um ditado popular. Lendo as Escrituras 
descobri que essa máxima não é um ditado popular e sim 
uma palavra inspirada por Deus. ”Ao Senhor empresta o 
que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu 
benefício” Pv 19.17. 
      Refletindo sobre a soberania de Deus, a luz da Bíblia 
Sagrada, podemos constatar que Deus graciosamente 
concedeu bens para que o homem vivesse a sua vida na 
face da terra. “... O homem não pode receber coisa 
alguma, se lhe não for dada do céu”. A uns Deus deu 
muito e a outros pouco. “O rico e o pobre se encontraram; 
a todos fez o Senhor” Pv 22.2.  
      Falando sobre quem tem e quem não tem ou quem 
tem muito ou quem tem pouco, temos a dizer que a 
existência do pobre no mundo é uma oportunidade que o 
Criador está dando a quem Ele deu recursos, para 
exercer o ministério da misericórdia, ou seja, para 
compartilhar com quem não tem os recursos que Deus 
graciosamente lhe deu. 
      A Bíblia ainda nos revela que tudo a Deus pertence. 
“Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas;...” 
Rm 11.36.  Nada é do homem, tudo é de Deus. Somos 
apenas mordomo daquilo que é de Deus durante o tempo 
da nossa existência na face da terra. Por essa mordomia 
iremos prestar contas a Deus no dia do Juízo final. 
      No Antigo Testamento o interesse de Deus pelos 
pobres é revelado através do mandamento a seguir 
identificado. “Quando também segardes a sega da vossa 
terra, o canto do teu campo  não segarás totalmente, nem    
              
 

as espigas caídas colherás da tua sega. 
Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem 
colherás os bagos caídos da tua vinha; deixá-los-ás ao 
pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus” 
Lv 19.9,10. (Veja ainda Lv 23.22; Ex 23.11; Dt 15.9-11).  
     Na Nova Aliança o bondoso Deus não deixou 
esquecido esse assunto, muito pelo contrário, o tornou 
mais claro e incisivo, pois instituiu na Igreja um 
ministério só para cuidar dessa área, que é o ministério 
diaconal. “Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete 
varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de 
sabedoria, aos quais constituamos sobre este 
importante negócio” At 6.3.  
     É-nos dito ainda no Novo Testamento sobre o 
assunto, o que se segue: “Comunicai com os santos 
nas suas necessidades, segui a hospitalidade” Rm 
12.13.  “E não vos esqueçais da beneficência e 
comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se 
agrada” Hb 13.16. “Então, enquanto temos tempo, 
façamos bem a todos, mas principalmente aos 
domésticos da fé” Gl 6.10. Observem que no texto de 
Gálatas a prioridade da assistência social da Igreja é os 
irmãos em Cristo. 
    Há na Palavra de Deus uma promessa divina de que 
aquilo que nós damos aos pobres será retribuído por 
Deus. ”Ao Senhor empresta o que se compadece do 
pobre, e ele lhe pagará o seu benefício” Pv 19.17. 
Ainda outras promessas nessa área são encontradas 
no Salmo 41.1-3, que diz: “Bem-aventurado é aquele 
que atende ao pobre; o Senhor o livrará no dia do mal. 
O Senhor o livrará e o conservará em vida; será 
abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de 
seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da 
enfermidade; tu renovas a sua cama na doença”. 
    Assim sendo, conclamamos a todos os membros e 
congregados da nossa Igreja a se envolverem com 
esse ministério que tanto agrada a Deus, como é dito 
em Hb 13.16, sendo um mantenedor mensal do 
Departamento de Beneficência e orando para que Deus 
nos dê sempre superabundância de recursos para essa 

obra.                         Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DINÂMICA DA IGREJA 
Domingo: 09h – Escola Dominical/10h30m – Culto 
Devocional/18h – Culto Vespertino  (1º domingo  – Ceia do 
Senhor); Terça–Feira: 19h30m – Culto de Oração; Quarta–
Feira: 15h – Culto da Hora Nona/19h30m – Ensaio do Conj. 
Ebenézer; Quinta-Feira: 19h30m – Culto de Estudo 
Bíblico/20h15m – Assembleia da Igreja (3ª quinta-feira de dois 
em dois meses); Sexta-Feira: 19h30m – Culto nos Lares (uma 
vez por mês)/19h30m – Culto de Evangelização (quinzenal); 
Sábado: 19h30m  – Ensaio do Conjunto Coral; 19h30m – Culto 
dos Jovens   (Culto Matutino: Seg a Sex – 07h30m às 08h30m) 
(1ª Semana do mês – Culto de oração de segunda a sexta) 

CALENDÁRIO DE EVENTOS Junho/Julho/12 
17/06 – Dia da Beneficência; 27 a 29/06 – Escola Bíblica de 
Férias; 07/07 - Reunião de lideranças da Igreja; 10/07 - Dia 
da Mulher Congregacional (11); 28/07 – Avanço 
Evangelístico no Geisel; 29/07 – Aniversário Conjunto Coral 
               
              ANIVERSARIANTES DE JUNHO 

 
01- Mardoqueu Mendes (R. do Sol); 02 - Myllena 
Araújo; 04- Lucyan Soares; 05- Pr. Toni (Valentina); 06- 
Samuel de Oliveira; 06- Mª Geralda (Valentina); 07- 
Letícia Dantas; 08- Viviane da Costa; 09- Cleane Martins 
(E. Sátyro); 10- Mª de Lourdes (E. Sátyro); 10- Marília 
dos Santos; 11- Euzari Mª (Valentina); 11- Thamayron 
Alves (Valentina); 15- Janiele Andrade; 17- Jair Costa (J. 
Américo); 18- Diác. Marcos Soares (Valentina); 18- 
Francisca Angelita; 18- Mª José Teixeira (R. do Sol); 18- 
Emília Lopes (E. Sátyro);  19- Enoque Monteiro; 20- 
Djanilson Rodrigues; 21- Camila Cíntia (Valentina); 23- 
Diác. Valdenor Torres; 23- Paulo Correia Josué; 23- Mª 
Costa (E. Sátyro); 23- Eliane da Penha (Valentina); 24- 
Josefa de Aquino; 27- Kristofer Silva; 28- Cícera Paulino; 
28- Gabriel Felipe (R. do Sol); 29- Thiago Augusto; 30 - 
Pr. Walter Bezerra; 30- Laércia Jamilly.    

 
ESCALA DE DIÁCONOS (IGREJA SEDE) 

Hoje à noite – Bosco/Euclides; 
 Ter – Davi; Qui – Valdenor; Sáb – Makobi  

 

 
 

 

PARABÉNS para você, 

aniversariantes. 

 



 

            

 
 

ESCALA DE OBREIROS (JUNHO) 
 

PÚLPITO IGREJA SEDE (DOM) 
17 – Pr. Eudes; 24 – Pr. Walter  

CULTO DEVOCIONAL 
17 - Neuza;  24 – Bruno 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
              20 - Carmelita;  27 – Marlene    

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 
Meireles (27); Antônio João (20) 

 CULTO DE ESTUDO BÍBLICO (D/P) 
Dirigentes: 21 – Diác. Marçal; 28 – Diác. Davi 

Preletor (estudo bíblico) – Pastor da Igreja  
CULTO DA MOCIDADE (SÁB) 

23 – Pr. Walter;  30 - Fabiano 
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

17 – Pr. Jedaías; 24 - Presb. Enoaldo  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

17 – Pr. André; 24 – Pr. Cícero  
CONGREGAÇÃO ERNANI SÁTIRO (DOM) 

17 – Pr. Cícero; 24 – Pr. André  
        CONGREGAÇÃO JOSÉ AMERICO (DOM) 

17 – B.T. Samuel; 24 – Presb. Lucine  

PRELETORES PROGRAMA NA RÁDIO 
Dia 20 – Pb. Lucine; 27 – Pr. Walter 

ESCALA CONJUNTOS MUSICAIS  
17 – Kadoshi, Bandinha; 
24 – Kyrios, Ebenézer 

SERVI AO SENHOR COM ALEGRIA 
@@@@@@ 

RÁDIO COMUNITÁRIA CRUZ DAS ARMAS FM, 104.9 
QUARTA-FEIRA – 20h às 21h 

OUÇA O PROGRAMA A VOZ CONGREGACIONAL, ORE 
POR ELE, E INTERAJA COM O PROGRAMA ATRAVÉS 

DO  FONE: 3242.5190 
 
 

 

OFERTA ESPECIAL PARA DBEN: Hoje à noite, por 
ocasião do Dia Beneficência, iremos levantar uma 
oferta especial para o Departamento de Beneficência 
da Igreja (DBEN) e gostaríamos que todos fossem 
generosos e triplicassem o valor da oferta que 
costumeiramente se dar aos domingos. O nosso alvo é 
de R$ 500,00. Contamos com a cooperação de todos. 
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (27 a 29/06): o 
Departamento Infantil (DINF) de nossa Igreja irá 
realizar nos dias acima, no horário das 14h às 16h, a 
sua EBF. O público alvo será crianças de 05 a 12 anos. 
As inscrições já estão abertas. A taxa de participação da 
criança é um quilo de alimento não perecível. Os pais que 
têm crianças nessa faixa etária devem ir se programando 
para que os seus filhos participe desse evento. Pedimos 
ainda que as famílias convidem crianças de seus parentes 
e vizinhos e pessoas de seu relacionamento para que 
essas crianças ouçam falar de Jesus. 
SITE DA III IEC/JPA (I): o site de nossa igreja na Internet 
está sendo expressivamente visitado. Nele estamos 
veiculando as mensagens pregadas aos domingos, o 
boletim dominical da igreja, noticias da igreja sofredora e 
do mundo evangélico além de outras informações 
preciosas para a vida dos crentes em Cristo. Ainda no site 
você encontrará apostilas sobre instruções básicas para 
os iniciantes na fé, e sobre a doutrina cristã (Uma visão 
panorâmica da Teologia Sistemática), ambas de autoria 
do Pastor da Igreja, além de muitos artigos interessantes. 
Visitem-nos no endereço WWW.3iec.com.br 
SITE DA III IEC/JPA (II): o nosso Site está sendo 
reformulado visando um incremento de mais itens 
importantes. Já está no ar em nosso Site a Rádio On Line 
Congregacional onde estão sendo veiculadas somente 
músicas evangélicas, durante o dia todo. Se você for fazer 
um trabalho na Internet acesse o nosso site e ligue a rádio 
e você ouvirá música de qualidade. 
REUNIÃO LIDERANÇAS (07/07): nessa data, no horário 
das 09h às 12h, iremos realizar a nossa reunião de 
lideranças com público alvo os Pastores, os Presbíteros, 
os Diáconos, os diretores e vice dos diversos 
departamentos da Igreja.   Depois da reunião 
almoçaremos juntos na Igreja. 

CONGRESSO ESCOLA BIBLICA DOMINICAL: o 
Congresso da EBD constante dos calendários de eventos 
da ALIANÇA  e de nossa Igreja foi adiado para outra data, 
a ser informada pelo Departamento de Educação 
Religiosa de nossa Denominação. 
ASSEMBLEIA DA IGREJA: na assembleia da quinta-
feira, tivemos, dentre outras coisas, a recepção como 
membros dos irmãos Maria do Socorro Cavalcanti Silva, 
Armando Diniz da Silva e Cintia Alice Cavalcanti Silva. 
Esses irmãos frequentam a Congregação da Rota do Sol 
há algum tempo. Damos as boas a esses amados à 
membrezia de nossa Igreja. 
RELATORIOS FINANCEIROS: a partir da próxima 
semana iremos afixar no quadro de avisos da Igreja a 
relação de contribuintes de cada mês. Ainda será afixado 
o balancete do mês. As dúvidas que porventura surjam 
devem ser tiradas com a irmã contadora Lúcia Diniz. 
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: lembramos aos irmãos a 
necessidade de frequentarem assiduamente a Escola 
Bíblica Dominical de nossa Igreja. Nesse ministério 
oferecemos classes para adultos, jovens, adolescentes e 
crianças. Não perca a oportunidade que Deus está nos 
dando de nos reunirmos livremente nos domingos pela 
manhã para estudar a sua Palavra.  
CULTO DE ORAÇÃO: lembramos ainda aos irmãos 
faltosos que nas terças-feiras à noite estamos nos 
reunindo para buscar a face do Senhor. Tem um bom 
grupo orando a Deus nesses cultos de oração, mas ainda 
temos muitos irmãos que nunca pisaram no culto de 
oração da terça-feira. Deus está esperando você nesses 
cultos para ouvir a sua voz em oração a Ele.  
ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: não nos esqueçamos de 
orar a Deus em favor dos irmãos que estão enfrentando 
enfermidades, dentre eles Maria Vicência, Josefa de 
Aquino, Maria José esposa de Enoque, Fátima esposa de 
Euclides, Presb. Adelson e Maria Guedes. “Orai uns pelos 
outros para que sareis”. 
        

 
 

Escondi a tua 

palavra no meu 

coração, para não 

pecar contra Ti. 

“Prega a Palavra, 
insta, quer seja 
oportuno, quer  

não...” 2 Tm 4.2 

http://www.3iec.com.br/

